PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA
COMITÊ GESTOR

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ GESTOR DA ICP-BRASIL, EM
20 DE MARÇO DE 2013

Aos vinte dias do mês de março de 2013, nas dependências da sala de reuniões do
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, situado no endereço SCN Qd. 02 Bl. E, na
cidade de Brasília/DF, com horário de início às 14h30 reuniram-se os membros Titulares e
Suplentes do Comitê Gestor da ICP-Brasil – CG ICP-Brasil, servidores do Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação – ITI e ouvintes para participar da reunião ordinária do referido comitê.
Estavam presentes: Maurício Augusto Coelho (Diretor Presidente, substituto do Instituto Nacional
de Tecnologia da Informação e Diretor da DINFRA/ITI – Diretoria de Infraestrutura de Chaves
Públicas do ITI), Pedro Pinheiro Cardoso (Diretor substituto da DAFN/ITI – Diretoria de Auditoria,
Fiscalização e Normalização do ITI), André Pinto Garcia (Procurador Chefe da Procuradoria
Especializada do ITI), Adriana Fetter (Chefe de Gabinete e Assessora da Secretaria Executiva CG
ICP-Brasil), Alexandre Cardoso de Barros (Titular do Ministério da Justiça - MJ), Fernando
Nascimento Barbosa (Titular do Ministério da Fazenda – MF), Raphael Mandarino Júnior (Titular
do GSI/PR – Gabinete de Segurança Institucional), Francimara Teixeira Garcia Viotti (Titular da
FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos), Ricardo Felipe Custódio (Titular da Sociedade
Brasileira de Computação – SBC), Natan Schiper (Titular da CNC- Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo), Jacob Batista de Castro Júnior (Suplente do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG), Marconi dos Reis Bezerra (Suplente do GSI/PR –
Gabinete de Segurança Institucional), Marcelo André Barros (Suplente do Ministério da Ciência e
Tecnologia), Vilian Bollmann (Suplente da AJUFE - Associação dos Juízes Federais do Brasil),
Allan Fereira Gomes (Suplente da CNC - Confederação Nacional do Comercio de Bens, Serviços e
Turismo), Patrícia Paiva (Suplente da Camara-e.Net), Marivaldo Dantas de Araújo (Convidado do
Conselho Nacional de Justiça -CNJ), Ruy César Ramos Filho (Assessor da Diretoria de
Infraestrutura de Chaves Públicas do ITI), Celizara Miguel da Silveira (Assessoria de Comunicação
do ITI), Edmar Sousa (Assessoria de Comunicação do ITI), Gilberto de Oliveira Netto (Serpro
Representante da Comissão Técnica Executiva - COTEC pela Receita Federal), Paulo Kulikovsky
(Ouvinte da Certsign), Miguel da Nicoletti (Ouvinte da CNC – Confederação Nacional do

Comercio), Eduardo Folly (Ouvinte da Serasa Experian), Airton Ruschel (Ministério da Ciência
Tecnologia e Informação), Bruno Pontes (DSIC/GSI/PR), Vivalde Cunha Rezende (MF - Ministério
da Fazenda), Michel Medeiros (Diretor Executivo da AC Soluti), Reinaldo Borges (Diretor de TI da
Ac Soluti). Após solicitação de inversão da pauta foram tratados os itens da mesma abaixo
relacionados com os respectivos encaminhamentos e votações:
PAUTA DELIBERATIVA original:
1-Passaporte Eletrônico.
PAUTA INFORMATIVA:
2-Informes Gerais;
2.1 – TAC – Termo de Ajustamento de Conduta;
2.2 – Resultado do Grupo de Trabalho PadES.
O primeiro item tratado foi o dos informes gerais, 2.1 - TAC – Termo de Ajustamento
de Conduta; Dr. André Garcia fez breve relato sobre o trabalho conduzido pela Procuradoria
Federal Especializada do ITI, que será brevemente apresentado ao comitê, assim como uma
proposta de regulamentação de política de certificados para entidades despersonalizadas. No item
1- Passaporte Eletrônico: Dr. Maurício contextualizou a necessidade e urgência de se tratar
novamente do assunto no CG ICP-Brasil pois o passaporte eletrônico é uma política de interesse do
governo federal, e uma incompatibilidade fora verificada entre os normativos da ICP-Brasil e da
ICAO ( Organização de Aviação Civil Internacional), que será explicada pelo Assessor Lacerda. O
Assessor Eduardo Lacerda expôs o texto da minuta, pois há uma incompatibilidade entre a cadeia
de assinatura ICP-Brasil e PKD_ICAO. Autorizar AC CMB (Autoridade Certificadora Casa da
Moeda do Brasil) para atender o requisito da ICAO para certificados autoassinados e atender a
necessidade da validação dos passaportes. Após breve discussão e sugestões apresentadas, alteração
da minuta de resolução foi providênciada, tendo sido apreciada pelos senhores membros do CG
ICP-Brasil, e foi votada com anuência total dos participantes, sendo aprovada a Resolução nº 97,
que “Autoriza procedimento específico para atendimento à emissão de passaportes brasileiros.”, de
20 de março de 2013, publicada no D.O.U.(Diário Oficial da União) de 10 de abril de 2013. Os
seguintes ajustes foram demandados: “ a. A entidade emissora do certificado digital ICP-BRASIL
que assina os passaportes eletrônicos brasileiros deverá ter sua cadeia voltada exclusivamente para
emissão de certificados que assinam os passaportes eletrônicos brasileiros. b. Os certificados dessa

cadeia de AC, na ICAO chamado de CSCA, poderão ser auto-assinados, e serão auditados e
fiscalizados, de acordo com as normas da ICP-BRASIL. Sua única função é para o envio dos
mesmos ao PKD da ICAO. c. Essa auto-assinatura será feita em cerimonia oficial, como se fosse a
emissão de um certificado para AC. d. Esses certificados auto-assinados devem ser gerados no
mesmo hardware criptográfico da AC ICP-Brasil.”A redação ajustada foi encaminhada por e-mail
aos membros para validação, sem haver qualquer manifestação a respeito. Dr. Maurício passou a
palavra para o Coordenador-Geral de Normalização Hirata apresentar o próximo item da pauta, 2.2
– Resultado do Grupo de Trabalho PadES, para proposta de regulamentação do padrão PadES.
Hirata colocou que o grupo está fechando o relatório final, pois chegaram a um entendimento. A
proposta é desenvolver um plugin para que o Acrobat Reader possa validar políticas de assinaturas
padrão ICP-Brasil. Dr. Maurício informou que o ITI está em contato com a ADOBE, para tentar
adoção nativa, mas a resposta leva tempo e o plugin seria a solução imediata. Hirata comunicou que
a comunidade europeia está com dificuldades de padronizações e está acompanhando a evolução
das discussões internacionais. Após, Dr. Maurício passou a palavra para o Diretor substituto da
DAFN, Pedro Pinheiro, apresentar o resultado da Cooperação com Cabo Verde. Pedro Pinheiro
relatou a ida da Auditoria do ITI para apoiar a evolução da estrutura da AC Raiz daquele país,
realizando auditoria pré-operacional da mesma. Dr. Maurício informou que o MRE (Ministério das
Relações Exteriores) elogiou a participação do ITI em Cabo Verde, pois o ITI ajudou na
“construção” do modelo e não na imposição. Quanto à auditoria da AC Raiz brasileira, Dr.
Maurício relatou que a mesma já se encontra em andamento com previsão de condução para
julho/2013. Dr. Maurício convidou os presentes para participarem dos eventos do ITI, começando
pelo do dia 21 de março, o Seminário sobre a homologação INMETRO. Prosseguiu com a
divulgação dos eventos: 11 de abril com a participação do ITI no Cards e do CertForum Brasília,
etapa única que acontecerá em setembro. Passou então a palavra para a assessora Isabel para narrar
o andamento da realização da pesquisa com o IGTI/UFSC. Após abriu a palavra aos participantes e
não houve manifestação.
Destarte, Dr. Maurício deu por encerrado os trabalhos, agradecendo a presença de todos.
----------------------------------Maurício Augusto Coelho
Diretor Presidente Substituto
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI

